쐽 Vahdinvaihto
Kremlissä
tuntemattoman sotilaan
haudalla.
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Venäjän
marssiva

DEMOKRATIA
Venäjän poliittinen
valta on turvallisuuspalvelulla ja
armeijalla, sanoo
oppositiojohtaja
Grigori Javlinski.
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쐽 Duuman rakennus Moskovan keskustassa. Vaalit eivät näy vielä katukuvassa.

쐽 Venäjän federaation vaakuna, kaksipäinen kotka duuman käytävässä.

Javlinskin mielestä Venäjän nykyinen valtajärjestelmä rikkoo karkeasti
Grigori Javlinski, 51, on ollut Venäjän politiikan parrasvaloissa
1990-luvun alusta lähtien, mutta
hän ei ole kuulunut varsinaiseen valtaeliittiin. Javlinski tuli tunnetuksi yhtenä presidentti Mihail Gorbatšovin ns. 500 päivän talousohjelman kirjoittajista ja on ollut siitä
lähtien Venäjän uuden markkinatalouden
keskeisiä puuhamiehiä.
Nyt Javlinski on selkeästi oppositiossa.
Hänestä tuli Boris Jeltsinin kaoottisella
presidenttikaudella Kremlin kiihkeä arvostelija ja demokraattien keulahahmo. Hän ei
löydä hyvää sanottavaa myöskään presidentti Vladimir Putinin hallinnosta, vaikka
myöntääkin, että Venäjän olot ovat vakiintuneet kolmen viime vuoden aikana.
»Mutta se tarkoittaa myös sitä, että Jelt-
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sinin aikana luotu järjestelmä on vakiinnutettu ja että se on vahvistunut entisestään»,
Javlinski sanoo tyylikkäässä työhuoneessaan Venäjän parlamentin eli duuman 7.
kerroksessa.
Javlinski kuvaa nyky-Venäjää puolirikolliseksi oligarkiaksi. Suurliikemiehet hallitsevat talouselämää ja salaisen palvelun
miehet politiikkaa. Hänen mukaansa Venäjällä vallitsee raaka kapitalismi, johon kuuluu paljon Stalinin aikana luotuja piirteitä.
Politiikka, oikeuslaitos, liikeyritykset ja media ovat kietoutuneet yhteen kuin siamilaiset kaksoset.
»Se on eräänlainen avioliitto, mutta sitä
voisi luonnehtia yhtä hyvin insestiseksi suhteeksi. Liiketoiminnan harjoittaminen vaatii hyvin läheisiä suhteita viranomaisiin.Tä-

쐽 Grigori Javlinskin työhuoneen seinää
koristavat Venäjän lippu ja venäläislasten
kuvat. »Kommunistien seinällä on Leninin
kuva ja Yhtenäisen Venäjän seinällä on
Putin. Minusta lapset ovat tärkeämpiä»,
hän sanoo.
mä koskee kaikkia yrittäjiä pienistä kioskeista suuriin öljy-yhtiöihin.»

Nyrkkeilijä ei
pelkää taistelua
Grigori Javlinskilla on hyvät eväät Venäjän
repivään ja jopa väkivaltaiseen poliittiseen
taisteluun. Hän harrasti nuorena nyrkkeilyä
ja kohosi teini-ikäisenä kolmesti Ukrainan
nuorten mestariksi. Kouluvuosien jälkeen
hän työskenteli jonkin aikaa sähkömiehenä

m

i

maan perustuslakia.
ja opiskeli sen jälkeen taloustieteitä Moskovassa Plehanovin talousinstituutissa.
Javlinski on kirjoittanut yli 60 kirjaa, joissa käsitellään lähinnä talousuudistuksia ja
kansalaisyhteiskunnan tilaa. Hän johtaa liberaalia Jabloko-puoluetta, joka muistuttaa
poliittisilta linjauksiltaan Länsi-Euroopan
sosiaalidemokraatteja. Puolueella on 66 000
jäsentä ja 16 edustajaa 450-paikkaisessa
duumassa.
Jablokon kannattajakunta koostuu pääosin koulutetusta kaupunkiväestöstä, eikä
Javlinski herätä vastakaikua suurissa kansanjoukoissa. Häntä pidetään erinomaisena
ekonomistina ja ajattelijana, mutta poliitikoksi hän on »liian rehellinen ja idealistinen».
Javlinski on istunut duumassa vuodesta

1993. Hän on ollut kahdesti presidenttiehdokkaana: edellisissä, vuoden 2000 presidentinvaaleissa hän sijoittui kolmanneksi
Vladimir Putinin ja kommunistien Gennadi Zjuganovin jälkeen kuuden prosentin äänisaaliillaan.

Turvallisuuspalvelu
vallan kahvassa
Javlinskin mielestä Venäjän nykyinen valtajärjestelmä rikkoo karkeasti maan perustuslakia. Hän muistuttaa, ettei Venäjällä ole
riippumatonta oikeuslaitosta, sillä se on alistettu hallituksen valtaan. Myös parlamentin
äänestykset ovat usein Kremlin sanelemia
käskyjä, jotka duuma vain siunaa muodollisesti.
»Koko parlamentaarinen järjestelmä on
meillä hyvin riippuvainen virkakoneistosta.
Duumassa vallitsee keinotekoinen enemmistö, jolla on suorat yhteydet presidentin 컄

G

rigori Javlinski

쐍 kansanedustaja, Jablokon puoluejohtaja
쐍 syntynyt 1952 Lvovissa Ukrainassa
쐍 1967–68 Ukrainan nuorten
nyrkkeilymestari
쐍 1967–76 opiskeli Moskovassa
Plehanovin talousinstituutissa
쐍 1990 kirjoitti Gorbatšovin
talousohjelman
쐍 1993 perusti Jablokon yhdessä Juri
Boldirevin ja Vladimir Lukinin kanssa
쐍 1996 presidenttiehdokas, 7 % äänistä
쐍 2000 presidenttiehdokas, 6 % äänistä
쐍 perhesuhteet: naimisissa, kaksi
poikaa
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Tietyt Kremlin ryhmittymät haluaisivat jakaa uudelleen Venäjän kansalli so
hallintoon ja hallitukseen», Javlinski sanoo.
Hänen mukaansa järjestelmä perustuu
siihen, että myös vaalikoneisto on hallituksen käsissä. Viranomaiset pystyvät manipuloimaan haluamansa vaalituloksen
säätelemällä sananvapautta ja muuttamalla lakeja kulloisenkin tarpeen mukaan. Esimerkiksi kesällä säädetty lehdistölaki kieltää tiedotusvälineitä arvioimasta vaaliehdokkaita ja kertomasta heidän taustoistaan.
Javlinski pitää kaikkein pahimpana sitä,
ettei armeijaa, turvallisuuspalvelu FSB:tä ja
sotilastiedustelu GRU:ta ole alistettu parlamentaariseen valvontaan. Hän viittaa Venäjän tiedeakatemian tuoreeseen tutkimukseen, jonka mukaan upseerien määrä
Venäjän ylimmässä valtionjohdossa on kasvanut viiden viime vuoden aikana 12-kertaiseksi. Putinin kerrotaan palkanneen virkakautensa aikana korkeisiin valtion virkoihin peräti 6 000 entistä turvallisuuspalvelun työntekijää.
»Neuvostoliiton lopussa 1989 korkeista
virkamiehistä vain kolme prosenttia edusti
salaista palvelua tai armeijaa. Nyt tämä sama luku on 58 prosenttia.Venäjästä on tullut marssiva demokratia.Turvallisuuselinten
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쐽 Miliisit
vartioivat
viranomaisten
käyttämää
porttia Punaisella torilla.
쐽 Sanomalehdet kiinnostavat Moskovan
metrossa.
Niistä ei ole
kuitenkaan
Kremlin
hallitsemien
televisiokanavien
haastajaksi.

ajattelutapa hallitsee erittäin vahvasti koko
yhteiskuntaa», Javlinski sanoo.

Jukos joutui
silmätikuksi
Turvallisuuselinten voimistunut ote näkyy
monin tavoin Venäjän sisäpolitiikassa. Sun-

nuntaina pidettävistä Tšetšenian vaaleista
on tulossa täysi farssi, ja maan merkittävimpään öljy-yhtiöön Jukosiin kohdistuvat
rikostutkimukset jatkuvat.
Syyttäjäviraston mukaan Jukosin turvallisuuspäällikköä epäillään tilausmurhista ja
koko yhtiötä veronkierrosta. Jukosin kak-

i somaisuuden.
쐽 Kremlin luoteisportilla on ruuhkaa.

kosmies Platon Lebedev on istunut jo kolme kuukautta Lefortovon vankilassa epäiltynä talousrikoksista, jotka liittyvät Kuolassa sijaitsevan Apatit-yhtiön yksityistämiseen
1994. Myös yhtiön pääjohtajaa Mihail Hodorkovskia on kuulusteltu.
Rikostutkintaa pidetään poliittisena.
Kremlissä ei ole katsottu hyvällä sitä, että
Hodorkovski tukee rahallisesti sekä Jablokoa että Oikeistovoimien liittoa.
Hodorkovski itse tulkitsee rikostutkinnan
osaksi Kremlin sisäistä valtataistelua. Hänen mukaansa ns. silovikit eli Kremlissä toimivat turvallisuuspalvelujen edustajat ovat
ryhtyneet varmistelemaan asemiaan.Venäjällä pidetään itsestään selvänä, että Putin
valitaan toiselle kaudelle ensi maaliskuussa,
mutta silovikit tähyävät jo vuoden 2008 jälkeiseen aikaan.
Javlinski on Hodorkovskin kanssa samoilla linjoilla. Hänen mielestään Jukosin
tutkimukset antoivat Kremlin haukoille
mahdollisuuden näyttää kaapin paikan liian
itsenäisiksi pyrkiville suurliikemiehille.
»Kysymyksessä on hallitsevan eliitin si-

säinen taistelu. Jukos halusi toimia riippumattomasti ja läpinäkyvästi, ja jotkut sen
edustajat pyrkivät mukaan politiikkaan.
Tietyt tahot eivät hyväksy tätä, ja siksi Jukosia vastaan oli hyökättävä», hän sanoo.

Silovikit haluavat
osan rahoista
Javlinski epäilee, että tietyt Kremlin ryhmittymät haluaisivat jakaa uudelleen Venäjän kansallisomaisuuden, joka päätyi oligarkeille 1990-luvun puolivälin villissä yksityistämisruletissa. Hodorkovski on kateuden luonnollinen kohde, koska hän on Venäjän ylivoimaisesti rikkain mies lähes kahdeksan miljardin euron omaisuudellaan.
Javlinski kannattaa tasaisempaa tulonjakoa ja rikkaiden kovempaa verottamista.
Hän pitää ajatusta hallinnollisesti järjestettävästä omaisuuden uusjaosta kuitenkin
erittäin vaarallisena, vaikka yksityistämiseen liittyykin monenlaisia sotkuja ja rikoksia.
»Tähän ei pidä ryhtyä missään tapauksessa, sillä se loisi nykyisen järjestelmän tilalle vain uuden rikollisen oligarkian. Järjestelmä olisi samanlainen kuin nyt, vain oligarkkien nimet olisivat vaihtuneet», hän sanoo.
Hänen mielestään duuman pitäisi purkaa
nykyinen harvainvalta uudella lainsäädän-

nöllä, joka tekisi talouden ja politiikan väliset kytkökset läpinäkyviksi. Oligarkkien
vanhat rikokset pitäisi antaa anteeksi vakauden nimissä, jotta omistussuhteet saataisiin lailliselle pohjalle.
»Armahduksen pitäisi koskea verotusta
ja kaikkia muita yksityistämiseen mahdollisesti liittyneitä laittomuuksia paitsi murhia
ja väkivaltaa», Javlinski sanoo.
»Mutta myös poliitikkoja pitää suojella
oligarkkien ja rahan painostukselta, joten
puolueiden rahoitus olisi tehtävä läpinäkyväksi. Sen lisäksi olisi kehitettävä uusi kilpailulainsäädäntö monopolien purkamiseksi.»

Demokratia
on paha sana
Jabloko ajaa Venäjälle sosiaalisesti suuntautunutta markkinataloutta, joka muistuttaa monin tavoin pohjoismaista yhteiskuntamallia. Sana »jabloko» tarkoittaa omenaa,
mutta puolueen nimenä se tulee perustajiensa (Javlinski, Boldirev ja Lukin) sukunimien alkukirjaimista. Nimi on säilynyt, vaikka Juri Boldirev on lähtenyt sittemmin
omille teilleen.
Jabloko sai vuoden 1999 vaaleissa 5,9 prosenttia äänistä, ja sille povataan nyt suurin
piirtein saman suuruista kannatusta. Pahimmassa tapauksessa puolue jää viiden 컄
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쐽 Armeijaa on supistettu, mutta
sotilaiden määrä kasvaa virkamieskunnassa koko ajan.

prosentin äänikynnyksen alapuolelle ja putoaa kokonaan duumasta.
Javlinski uskoo kuitenkin vakaasti, että
Jabloko saa 6–12 prosenttia äänistä riippuen
siitä, kuinka rehelliseksi vaalikampanja muotoutuu.Hän pelkää puolueensa kärsivän siitä, että demokratialla ja liberalismilla on nyky-Venäjällä huono kaiku. Jeltsinin hallitus
kauppasi talousuudistusta liberalismin nimissä, ja monet yhdistävät sen nyt rikolliseen
yksityistämiseen ja korruptioon.
»Liberaalit ajatukset eivät tahdo mennä
läpi myöskään siksi, että Venäjällä ei ole demokraattisia instituutioita. Meillä ei ole riippumatonta televisiota eikä merkittävää riippumatonta lehdistöä. Se rajoittaa vakavasti
sananvapautta», Javlinski muistuttaa.
»Hallitus ja virkamiehet pitävät kiinni
etuoikeuksistaan. He järjestelevät tiedotusvälineiden omistusta uudelleen, jotta ne olisivat turvallisesti heidän puolellaan. He haluavat pitää vallan itsellään ikuisesti.»

Välit poikki
Nemtsovin kanssa
Jablokon mahdollisuuksia heikentää joulukuun vaaleissa myös se, että puolue on riitautunut luonnollisimman liittolaisensa, Boris Nemtsovin johtaman Oikeistovoimien
liiton kanssa. Javlinskin mukaan yhteistyö
on mahdotonta, koska kysymys on niin erilaisista poliittisista liikkeistä.
»Oikeistovoimien liitto edustaa suuria
monopoleja kuten Rao EES:ää ja Gazpromia. Me puolustamme ihmisoikeuksia, vapaata kilpailua sekä pieniä ja keskisuuria
yrityksiä», hän sanoo.
Javlinskin mukaan puolueiden ideologiset
erot näkyvät selvästi käytännön politiikassa.
Hän muistuttaa, että Jabloko kampanjoi
edellisissä vaaleissa voimakkaasti Tšetšenian sotaa vastaan, kun taas Oikeistovoimien liitto tuki hallituksen politiikkaa.
Hän syyttää Oikeistovoimien liittoa myös
sananvapauden romuttamisesta. Hän muistuttaa, että puolueen kärkiehdokkaisiin
kuuluva Alfred Koch järjesteli muutama
vuosi sitten kaasujätti Gazpromin johtajana
omalaatuisen operaation, jolla tuhottiin
riippumaton tv-kanava NTV. Televisioyhtiön omistaja, suurliikemies Vladimir Gusinski ajettiin maanpakoon, ja NTV päätyi
Gazpromin omistukseen.
Javlinskilla on ollut jo vuosia läheiset suhteet Hodorkovskiin. Jabloko menee joulukuun vaaleihin avoimesti Jukos-kortilla.
Puolueen listoilla on kolme ehdokasta, joilla on suorat kytkökset yhtiöön.
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Javlinskin mielestä tässä ei ole mitään ihmeellistä tai salailtavaa, sillä Jukosin ehdokkaita on myös muiden puolueiden ehdokkaina. »Jukos on Jablokon tärkeimpiä
tukijoita, joten on aivan luonnollista, että
heidän ihmisiään on meidän listoillamme»,
hän sanoo.

Venäjä tarvitsee
sosiaaliturvaa
Jabloko poikkeaa Oikeistovoimien liitosta
myös siinä, että se kantaa huolta yhteiskunnan eriarvoistumisesta ja heikoimpien asemasta. Puolue julkisti syyskuussa vaaliohjelmansa, joka hyökkää kovin sanoin Venäjän nykymenoa vastaan. Javlinski on ollut
viime päivät ylityöllistetty myös Jablokon
varjobudjetin takia, jonka hän esitteli duuman lehdistösalissa juuri ennen Suomen Kuvalehden haastattelua.
Javlinski syyttää Putinin hallintoa kymmenien miljardien ruplien syytämisestä
Tšetšenian loputtomaan sotaan. Hän vaatii
hallitusta panostamaan sen sijaan koulutukseen, koska se on »ainoa asia, joka erottaa meidät kehitysmaista». Hänen mielestään rahaa tarvitaan nykyistä enemmän
myös eläkkeisiin ja sosiaalitukiin, sillä yli 30
miljoonaa venäläistä elää pysyvästi köyhyysrajan alapuolella.
»Kurjuus uhkaa demokratiaa ja koko
valtion olemassaoloa. Me ehdotamme, että
kaikille alipalkatuille maksetaan tukea ja että pienten perheyritysten verotusta keven-

netään. Tällä tavoin voisimme saada 30–40
miljoonaa uutta työpaikkaa yrityssektorille», hän väittää.

Putinin
vastaehdokkaaksi
Lännessä on seurattu tyytyväisinä Venäjän
viime vuosien kehitystä. Jatkuva poliittinen
myllerrys on hellittänyt, ja maassa vallitsee
taas jonkinlainen järjestys. Javlinskin mielestä kriisi ei ole kuitenkaan vielä ohi, sillä Venäjä jää koko ajan jälkeen länsimaailmasta.
»Venäjä on vielä kymmenen vuoden kuluttuakin kapitalistinen periferia. Sen talousjärjestelmä perustuu yksityiseen omistukseen, mutta siihen kuuluu edelleen paljon
neuvostoaikojen elementtejä», hän ennustaa.
Javlinski tietää, ettei hänellä tai Jablokolla ole mahdollisuuksia muuttaa kehityksen
suuntaa. Hän pitää poliittista vastarintaa
kuitenkin tärkeänä ja harkitsee ehdokkuutta ensi kevään presidentinvaaleissa, vaikka
Putinin voitto näyttääkin täysin varmalta.
»Meidän vaalijärjestelmämme eroaa ratkaisevasti Yhdysvalloista.Viime vaalit osoittivat, ettei siellä tiedetä presidentin nimeä
välttämättä vielä kaksi kuukautta vaalien jälkeenkään.Venäjällä se tiedetään sen sijaan jo
kaksi kuukautta ennen vaaleja», hän sanoo.
»Mutta Venäjällä on vain toimittava.
Täällä ei voi olla optimisti, koska optimisti
halvaantuisi heti ensimmäiseen vastoinkäymiseen. Pessimisti on taas halvaantunut
alusta alkaen.» 쏔

Vaalikampanja Kremlin ehdoilla
Jabloko taistelee olemassaolostaan joulukuun parlamenttivaaleissa.
PUOLUEIDEN KANNATUS, syksy 2003
Kremlin tukipuolueet
Yhdistynyt Venäjä 20 %
Liberaalidemokraatit 8 %
Kansanpuolue 2 %

Kommunistinen
puolue 20 %
Oikeistovoimien
liitto 4 %
Jabloko 5 %
Agraaripuolue 1 %

Lähde: The Economist

Oppositio

 Duuman vaalit pidetään 7.12. Vaaleihin on
ilmoittautunut 43 puoluetta ja vaaliliittoa.
Venäjän vaalikampanja ei näy vielä Moskovan katukuvassa. Duuman vaalit pidetään joulukuun 7.
päivänä, mutta puolueet saavat ryhtyä mainostamaan ehdokkaitaan vasta marraskuussa.
Televisiossa kampanja kuitenkin näkyy.
Julkisuutta on saanut etenkin Kremliä myötäilevä valtapuolue,Yhdistynyt Venäjä, joka
ratsastaa avoimesti presidentti Vladimir
Putinin kansansuosiolla.
Tämä on ymmärrettävää, sillä Venäjän
hallitus valvoo nykyisin kaikkia tärkeimpiä
televisiokanavia.Lehdistössä sana on vapaampi, mutta hallitukseen kriittisesti suhtautuvat lehdet ovat pienilevikkisiä, eikä
niistä ole television vastavoimaksi.
Yhdistynyt Venäjä koottiin viime vaalien
alla Putinin tueksi. Siitä on kehittynyt muutamassa vuodessa samanlainen pyrkyreiden
linnake kuin kommunistipuolue aikoinaan,
sillä puolueen jäsenyydestä on etua virkanimityksissä.
Gennadi Zjuganovin johtama kommunistipuolue on myös vahvoilla, mutta se on
joutunut tyytymään selvästi vähäisempään
ja kielteisempään julkisuuteen. Puolue lähtee vaaleihin kansallismielisillä teemoilla,
sillä se valitsi kakkosehdokkaakseen juutalaisvastaisista ja rasistisista mielipiteistään
tunnetun entisen kuvernöörin Nikolai
Kondratenkon.
Puolet duuman 450 jäsenestä valitaan
suhteellisella vaalitavalla puoluelistoilta ja

 Grigori Javlinski esitteli syyskuussa
duumassa Jablokon varjobudjettia.
Puolue vaatii lisää rahaa sosiaalitukeen ja koulutukseen.

puolet enemmistövaalilla alueiden vaalipiireistä. Järjestelmä suosii valtaeliittiä, sillä
nykyhallinnon tukijat ja suurella rahalla
kampanjoivat oligarkit ovat vahvoilla omilla alueillaan.
Syksyn mielipidemittaukset viittaavat siihen, että Jabloko ja Oikeistovoimien liitto
(SPS) saattavat pudota duumasta kokonaan
viiden prosentin äänikynnyksen takia. Pahimmassa tapauksessa uudessa duumassa
olisi vain kolme ryhmittymää, Putinia tukeva Yhdistynyt Venäjä, kommunistit ja Vladimir Zhirinovskin kiihkeän kansallismieliset liberaalidemokraatit.
Jabloko lähtee vaaleihin tuttuun tapaan
Grigori Javlinskin johdolla. Oikeistovoimien liiton puheenjohtaja Boris Nemtsov
on haalinut listoilleen Venäjän yksityistämisprosessin pääarkkitehdin Anatoli
Ts
ˇubaisin, joka johtaa nykyisin maan sähkömonopolia Rao EES:ää. Moskovassa
kiertävien huhujen mukaan Tsˇubais on kuitenkin pelkkä ääniharava, jolla ei ole tosiasiassa aikomustakaan palata duumaan.
Noin sata duuman edustajaa teki syyskuun lopulla SPS:n aloitteesta perustuslakituomioistuimelle valituksen sananvapau-

den rajoituksista. Kansanedustajat arvostelivat voimakkaasti uutta lehdistölakia, jonka mukaan tiedotusvälineet eivät saa arvioida ja analysoida ehdokkaita eivätkä kertoa heidän liiketoimistaan tai yksityiselämästään. Lain pelätään johtavan mielivaltaan, sillä tiedotusväline voidaan sulkea, jos
se rikkoo sääntöjä kaksi kertaa.
Venäjän demokraatit ovat saaneet tuekseen Lontoossa maanpaossa elävän suurliikemiehen Boris Berezovskin, joka keräsi Boris Jeltsinin kaudella itselleen jättiomaisuuden hämärillä öljybisneksillä.
Berezovski aloitti syyskuussa kampanjan
Putinia vastaan kustantamalla useissa maailman valtalehdissä kokosivun ilmoituksen.
Siinä esitetään Yhdysvaltain presidentille
George W. Bushille »seitsemän kysymystä
hänen ystävästään presidentti Vladimir Putinista».
Putinia syytetään ilmoituksessa Venäjän
demokraattisten instituutioiden kuten parlamentin, oikeuslaitoksen ja sananvapauden romuttamisesta sekä verisestä sodankäynnistä Tšetsˇeniassa. Siinä väitetään, että salainen palvelu pelottelee ja murhaa sekä toimittajia että poliittisia vastustajiaan.
Ilmoituksen olivat allekirjoittaneet Berezovskin lisäksi edesmenneen toisinajattelijan Andrei Saharovin leski Jelena Bonner,
entinen poliittinen vanki Vladimir Bukovski sekä duuman entiset puhemiehet Ruslan
Hasbulatov ja Ivan Rybkin. 
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